


 ةّيئاطيربلا ٠ غنتيال ١ قربلا ةرئاط

 . ياطيربلا رجلا حالسل ٍةعبات « توّصلا نم عرسأ ٍةَضرعم ةرئاط وأ
 « «سيور زلور» ةكرش جاتنإ نم ١ زنوفأ » زارط نم نيك رحمب ةدّوزم يهو

 ٍوذه ةعرس لدعم غلبيو . ةرئاطلا لكيه يف ٍرخآلا قوف بكرم اهدحأ
 عمت يهو . ةدحاولا ةعاّسلا يف ليم 16٠١ ّرحن يفألا ناريطلا يف ةرئاطلا

 كّرَسَتُم نزاوت حّيتُج - بحسلل ةلباقلا ةمدقلا ةلجع - ٠ حانجلا نم ةّيمامألا ٌةقاحلا - ٠ ليد تاره - ١

 حانجلا نم ةّيفلخلا ةقاحلا - ٠٠ كي ٍرْسْرياف زارط نم خوراص - ٠4 قرنا اهؤاطغو راّيطلا ٌةرِمَق - 8 3

 عقار حطس - ١ حانجللا نم ةّيمامألا ةقاحلا - 1 عقدملا ةحتف - 9 0

 ّيقفألا ليذلا حطس - ؟ 1 كرما ءاوه لخدم - ٠

 ثفَللا اجرْخََم - 3٠١ نميألا حاشا - ١7 راداّرلا تيب - 3 ١

 ةرئاطلا ةّقد - 4 ةحالملا حابصم - 8 ةعرّسلا سايق ٌعارذ - 1 ٠



 « ةيراضحا تازاغالا» دربيديل ةليليس

 لاجرا 0 ريطاسأب اًمدَب َةَريِْلا ناريطلا ةّصِق م اذه يدري

 ْمهِعرذَأ لوح شيِرلا نم

 هير لكلا هبا اح كل در 0
 . ءاوجألا ٍوْرَغ - ةّماهلا رصاعْلا ناسْنإلا تازاجنا ىَدْحِإ يف

 تاريظلا
 دووُب دراشتير :
 ىلاّيك ناندتع 0
 نوتيآ ترّبور :٠ موُسرلاعَْصَو

 تاّمغنول دتمل كوب دربيدبإ 3 00 0 5 000 ةظوفحم عئبطلا قوقُح
 ولراه وروُبفال



 َريطي نأ لواح ْدَفف «مْدَقلا لإ تسي ناك انو . اهلي
 نويل ةررلشمألا لإ خش كلا 8 0 ا 0

 . ٍرَْبلا يف اًضْيأ َرُه طقَسو  ناحانجلا طقَسف

 ابَحلا ٍةَّصِقلا وأ  ةَروُطْسألا ٌةَصالْخ
 رش بيكرَت دوسي اوُناك ّيبرَعلا سائْرِف ن سا كائن ا 0

1 



 ناسا ٍءاوَهلا وُذ ُداطْنْلا

 ّرِب فاشيتا ناسْنإلا لواحُي ْمَل

 نائَقلا « يشنف اد ودرانويل ؛ ٍتارّكَذُم يف ثوحبلا وده دوجو لع

 تاساسم دلع ركنا ّمَضَو ْدَظ . 1401 ماع َدِلُو يذلا « مظَملا يلاطيإلا
 وظل ُرَحآ ُطّطَخُمو , ( رتبوكيله) ٌُيِدوُمَع ورا ب « رباط تالآل
 تترد مالخأ رجم نم َرثكأ لإ َلَصَو ذه َنوُكَي نأ ٍدَمتسْلا هيا تاو
 . ٍنارْيطلا َكْوَح

 ٍءوُلمَم داطْنُم 008 « ناريّطلا | عوُضْوَم يف لغفلاب م وأ ناكو

 1 ١ 4 1 اذه 0 0 ع . نِخاّسلا ءاوَقاب

 دب دَقَف «.٠ هييفلوغنوُم ٠

 . اهتكلمو اسرق ِكِلَم روُصْحب ُهاقلطأو « ٍباَكرلاٍلْقنِ (اًولاب ) اًداطْنُم اعَّنَص مك
 . يلا ضْرَألا لإ مهب داعو ٠ اولا يف ٍباَكُر ةَئالَث ( نولابلا ُداطْنْلا َلَمَح ْدَّف

 . ةَطَبو اًكيدو اًوُرَح باكل ٍءالؤه اكو

 دورّشِعلاو يداحلا ميلا ناك ْدّقَل

 َلَمَح ٠ ةَحجان ٍةَلْحِر يف هييفلوغنوم َنْيَوَحألا ُداطْنُم ّراط هيفف . ناريّطلا

 50 6 ولع ل ملا كلذ يف دنا مقراو . دنالراد زيكرامو هيبزور يد امك
 . حاجتي ليما فضنو لايم ةسمخ ْتَقَلَب ةقاسَم مَطَقو 1 0

 باكرا لقنل هييفلوغنوم نيوخألا داطنُم 1



 نيجورديهلا داطْنُم

 َناعْرَس نكلو . ولا ىلإ ٍناسْنإ لأ َلوَْي نأ نيالا ءاوهلا ُداطْنُم عاطمْس ٍدَّقَل
 4 را . نيجورديملا داطْنُم_عْنُص يف اًيراج ُلَمَعلا ناك د

 رب هدْحو لو لراش ا ل

 2 ا ٍراطفألا ني وَمَع يف ديطانلااب ىو

 نِكلو . , يدرانرل تنسف ٠ ىَتب لطيإ لم ا مق ٠ ارتكنإ يف و
 تاكو . 004 ماع كللذو « اي ين لج ب مق تالخزل وه ن ٍقِْ مغ

 نمي فا يِسْنَرَقلا اذه ّماق ْدّقف . « راشنالب ناجو ريخألا يسن

 ايلا مَظْمُم كلذ يف امب ا

 ل لا ل اقع يو راق ل لا خل 1

 زيرفجو راشنالب نم لك ُدَهاشُي ةَرواجْلا ةَروُصلا ينو . مالّسي اسْنَرَق ين طبه اًريخ
 . اهداطْنُم يف

 يزيلكنالا لانقلا ربعي ّينيجورديه داطنم 1



 0 ابأ » ُريَْعُي يذلاو ء #//١1 ماع ُدولوملا « يلياك جروج ريّسلا َو ًََ ا اذه

 . ٠ يناطيربلا

 هلال طنط نا ا روطاد .

 ٍةحَورِا مادختسا ٍةَرْكِف ىلإ ىَدََآ ِدَقَ
 لكم هب يذلاو « زاغلاب هولا

0 

 كّرحمب ةدّوزم ةّيوج ةنيفس وأ



 كزألا ٌةيعارِشلا تارئاطلا

 0 رفد هوك ا 7 يذلا رذقلاب

 : محرج لكي ركل م5

 ةَّعارش تارئاط ممْضَن يلباك جروج ريّلا ّمَّضَو ْدَقَلو

 ا ٍَِط َلْيَح ٌعيطتْسَت ٠ ةّيعارش ٌةرط 1808 ْرَأ

 0 ا :
 ىرخاو ٠١ َراَجَط اهيف تارئاط ىلع ٍةريثك ىرخأ دالي يف ات

 يف ولكي ١ لاتيليل وتوأ ىَعاي ينام َيِعارِقلا نربط اور َريْخَأ اكو . ٍراَيَط َنوُد 8 0 0
 دعب ُلْجَّلا اذه ّماق دقو . ّيعارقلا هتارئاط ىتخإب ُرِطَي رهو ٠ ةَرواجْلا ةّروصلا

 اًنايْخأ اهنارَط ُةَفام تناك ٠ 1893و 184٠ ماع نيب ةيعارِش

 ةّيعارّشلا هتارئاط ىدحإ دوقي لاتنيليل وتوأ الر



 ا
 0 تاذ ةّرئاط وأ

 يرام 000

 لا اهتم "يطعن جرم لإ نول

 و ُهْيوَق هو « يلخادلا قارْحَألا تاذا ٍتاكرحْلا

 2 َنكنأ ذأ لإ ا زاغلاب لَمْعَت تاكرَحُم لكش لع

 . نيزتبلاب لمعي ٍلَرَحُم ْعْنَص « َرَشَع يالا ِنْرَقلا ةياهن يف

 عالق »م لوألا نوناك قم عي يف ًءاج مهظعلا ناريطلا مو َس 9 قلع

 كوبيتك يف ءاقّلَحُي ن 3 ليقروأو روبلو امه نايكردأ نارخأ عاطتنسآ َنيح

 لع ٍتاوَّنَس ثالث افَكَع ْدَق اناكو . دلَرَحُم ٍتاذ ٍةَرِئاطب « ةدحتملا تايالولاب

 كرحملا تاذ امهترئاط يف تيار ِناوَحَألا هب َماق يذلا حجانلا ناريطلا 1



 5 0 501 5 نيَفِطَمْنُم رادتقاو تابثب ناريطَي امُبتوَري مهو سو َنوُقْدَصُي ال َنوُدِهاشْلا داك
 . ىّرْخأ اهب ِنيَقِلَحُمو اًنيح امه َرئاطب

 ةيتارئاط نب يف اشو لحب لَمَلا لع َنمَجَصْلا ريهاشم نم ربك ُدَدَع فكَعو
 َنوُهجاوُي اوُناكو . ارتلكلإو اسْنَرَق يف ةّصاخ اًيِوَق ًطاَنلا اذه ًناكو . اهب نارَطلا

 يناتلا اّمأ . ةَمالَسب ٌريطت اهّلَعجَت ِةَق | هاني

 71+ ةَقاسَم ِنْيَحْطَّسلا
 َنّكَمَت تح تقلا لْطَب ملف اًدج اًميِرَس ناك ِناريَطلا لْفَح يف مدلل نكلو . اًم
 . ٌةَقيقد نير ْشِعو تاعاس عَبْرَأ يف اليم 166 عطَق ْنِم ٠ 1404 ماع « نامراف يرثه و

 :اطب نومود وتناس ّراط امّدنِع كلذو يف

 «رعر» يف َمّمَجت 1104 ماع ينو

 ١ ىَأَر َكانُمو . خيراتلا ين تارئاطلل
 م 0
 جملا ةّروصلاو . ِضْرَعلا يف

 ١١ َِرئاطب ناريطلاب «ويريلب سيول » ّماق 1104 ماع يف . نيحلا
 كِلَذ يف سا

 ما

 . تارئاطلا

 يزيلكنالا لانقلا ربعي ويريلب 5



 كل ٍناريطلا ملاع يف ٌةعيال ْمُهُؤامْنَأ ُلاَرَت ال تاَبِصْخَّشلا ني ٌدَدَع

 . زلور سإ يسو « نوزابارب روُم «٠ تروش ناوخألا « دناليفاه يد « ور .يف .أ

0 
 : تي

 لاري ال ُهَثأ نأ الإ « ثامن

 .علصم هاي ذعأو
 راف يف 'يكللا تارئاطلا

 5 ٍةَريغَص خاوُكأ يف تارئاطلا اهب اونَبو « ْمِهلِزانَم يف اهوُعَتَص داوم َنوُمِدْخَتْسَي َنيذلا

 . ٌةديِدَج ٌةّيملاع ٌةَعانِص ْتَدِلُو اذكخو

 0 ل
 ىلع بردت لإ ُناَبُشلا َعّراسو . لوألا ُةّيملاعلا ُبْرَحلا تبعت 1414 ماع ينو

 . اسْنَرَقِب قِدانَخلا َقْوَق يَِوَج اتق يف مهئارئاطي ِكاريْشَآلاو « ناريطلا

 لوألا ةيقاعلا ٍبْرَحلا لئاوأ يف ةّيَوَج ةكرعم 8



 بْرَحلا يف رتاربالا | مادخِتْسإ

 لع ناكو . ور كولور لْثم ٌةَراْمُم تارئاط ناملألا َدْنِع تّناكو

 ةّمئاقلا ةيوازل َنِم ناكمإلا ر
 نأ ْنِم دب ال اكو . تارئاطلل ٍةمواقْا عفادكا نارين

 فذ نب نكست:  ةبوط فات ادا لعد

 او ١ تالكشلا وزذه َنوُلُحَي فيك َنوُمَيَصْلا راتْخاو
 0 ١ َنوُراَيَّطلا ناكو . اهلَح

 ان ٍةلوُطبِب 0 ْمُهَوُدَع

 رئاط عم ٌحراصَتت ةلاطي
 ١ ٍلراعكا ا را ةيملاعلا بْرحلا

 ىلوألا ةيلاعلا بْرَحلا ٍرِخاوُأ يف تعض ةّيناطيرب ةرئاط ”



 8 ةيفملا ماتو 0 كما تاو يئاطبري يف مك

 اذ

 ١ نمل مِمْضَت ةسارد ْتأَدَب « بْرحلا ءابتلآ َدْعَبو
0 

 . تارثاطلا َةَءافَك يز

 ندْل ىلع ٌةيَوَج ٌةراغ شي نيلبز زار نم ُداطْنُم



 ةليوط سا ناريطلا اور

 ا راش يبد 50 0 00
 ١ 1 تاك د. أل مالا

 دوقو ِتاناَرَخِب

 ضان افلا سو ناحل نورلا
 ا ٍةديدَش حاير 0 7

 ار ةحيجألا قف بأ مك

 1 ل 2« ّرصِم ىلإ ّيناطيربلا يكل رجلا حالببإ ٍةَرْئاَط ُهَلْحِر يد
 « ايقيرفأ ٍبوُنَج لإ مابوك نالأ سلا ّراط ١90 ماع يفو . 1915 ماع 0
 عا ناريطلاب دربي .يإ .دآ يكرمألا ُهلاَحّرلا ّماق 191 ماع ينو . اهْنِم ّداعو
 . لاَّملا بطلا

 يملطألا طيحملا ناعطقي نواربو كوكلأ 34



 تانيسْشَت تارثاطلا لع تلِخْدَأ 6-1418 لوألا ةّيملاعلا
 د « عئاضبلاو ٠ باكل ٍلْمَح ٌةقاط ْتَمَسّناو « ا

 ب او اهْلَع ٍدامتعالاب اهمَرادّجو تارثاطلا ٌةَعرسو « ِنارَّطلا قاطن

 محلا اذه َناكو . او15 َبآ ربع يف ع بكرا لن ريو ا ادبو معك كل

 ةكَّوَحُم لبانَق تافؤاق رْمألا ئواب ف ا تارئاط تناكو . سيرابو َندْنَل َنْ

 : ايدّجلا لاخذ ٍةلّصاوُم َلَع َنيِمِجَصْلا مش 5-00

 هو ٠ زيلويكريه دناليفاه يد زارط نم ٌةرئاط ُدَهاشُ ٍةَرواجملا ةروُصلا ينو
 َحّبطأ ٌهلخر يهو . 1915 ماع يف كِلذو « ِدْنا لِ 3

 ٍولْحَر يف َعيِباسأ ةئالك َقِرْغتست تناك امني « ِنْيَمْوَي ين امج ٌمايقلا ناكمإلا يف 20 0 000 1 5

 انه

 دنهلا ىلإ ةقلطنم زيلويكر يه دناليفاه يد زارط نم ةرئاط انو



 ,عيمجلا لوا يف ُيِوَجلا ُرقَسلا
 وا ء ١919 ماع تَعلقأ يناطيربلا ناريطلا خيرات نم ٍدوهشم موي يف ع ا مالا ا ا نايل راع ع درس ا

 | اهتازيم نيو . ةَنوُمأَمو ةدايقلا ُهَلْبَس اّنأ نَع الْضَق ء دجاو ٍتْقَو يف
 اهْمْضَو ْنِكْنُي كلذبو . ايَحانَج يَط لع اهتم « اي ابّمَك صخر ىرخألا
 َنِم ٍديِدَج عَن ةّيادب ثوُم ةَرئاط ُروُهُظ ناك اذكهو . صاخ ِبأْرَم َلخاد
 : : 1 . تارئاطلا

 َنِفرملا يف اًروُصْحَتو ٠ فيلاكَتا حقَترُم 1938 ماع ىَّنَح ٌناريطلا ناك ْدَقف

 اعلا لْجّرلا لَم يف َناريَطلا تَلَمَج ثوُم ةَرئاط َنِكلو . ةقئافلا ِةَعارَبلا يوَذ ْنِم
 ةدابق اوُمّلعَت نيذلا ُدَدَع دادزاو ٠ ناريّطلا ٌيدْنأ ٍدوُجولا لإ ْتَرَهَظو . يالا لُجرلاو

 دئاليفاه يد زارط ْنِم ةَرئاط ةَرواجْلا رولا يف دهاَشيو . ةيدلا ٍق

 1 تاذ 0

 . ةَريِهَّلا «ثوُم

 ٍز ١ تناك «٠ ايلارتسأ لإ ايئاطيرب نم
 مم ىلَع ء بْرَقلا لإ قْرَّشلا نم يلامّشلا ًيِسلطألا طيحملا ٌروسيلوم مج
 تحبس د 0 اًمأ . « ثوُم سيرو زارط

 : يناطيربلا يللا رجلا حالس

 امدْنِعو

 ٍناريَطلا ةيدنأ ٍدَحَأ قوف مّوحت ثوم دناليقاه يد زارط نم ةرئاط <38

 حا 5 !. ايف 1



 تارئاطلا عرش درت ُثوُكَي ذك ٠ اربط ةّضق
 تار نيوخألا ٍةَرِئاط ةعّرس تناك ١60 ماع يفف .

 0 0 تَحَبْصا 5 3 1 ملمع هر د دد.ع 7 71 ١

 ةكرتشملا لولا ٌعيمَج ُهْنِم تبحَسنا امَدْنِع 19 0 ىهتن

 ْتظّفَتحا كِلذبو . م يا

 مودع هنعذ
 ءدْعَب ايف 3 روحم 501 2

 ليم فضنو ٍلامَأ 0 ١
 . ةَعاّسلا يف

 . يل ” .سإ نيرامريوس - زركيف ةرئاط 1.



 ٌةَرئاطلا قراوّرلاو ُةّيِرْحَبلا تارئاطلا

 ةدوم ترك ملا تا طا
4 

 0 5 عمو . اولا هَ ليوم تال نب

 ثلا يِرْحَلا ناريطلا دار ذأ الإ 1و1 ماع كت

 . ليم 7800١ اهيف ّمَظَق

 ٍةكبِوَط تالشر يف باَكُرلا لقتل ريالا قراوُرلا ٌماَدْخَتسا أدب من
 . 1و7 ماع

 َ 3 « تروش ؛ ةكرش جاتنإ نم ٠ ريابما ٠ ٍزارِط نم رئاط يرحب قروز 9”



 ُّيَوَجلا ايناطيرَب ُةَكَرْعَم

 تناك 194٠ َداريرَح ٍرْبَغ ٍلوُلُحِبو . برحلا تبشَت 1989 لوليأ ينو
 ةدحتملا تايالولا امأ . مرفأ ياللا نم كا ايف نكست دفق انالأ

0200 
 ةّدعلا دعب

50000 
 ذا يضارألا ىلع ٌريغت ألا | لبانقلا ”تافؤاق

 يف اًمِئاد تناك ناكيراهو ريافتيبس تارئاط ّنِكلو « ِةّيئاطيِرَبلا تاَشْنْلا يف
 . اهراظتنا

 ُةلتاقْلا ايناطي رب تارئاط تَعاطَتْسا اذكهو

 ةيئامألا لبانقلا تافؤاق لَع ُضَقْنَتُهلتاقْلا ايئاطيرب تارئاط انا



 ل ملم يكللا لا ا تارا تَحِبَر 5

 : ةّاطي بلا تارئاطلا َلَع

 اهادَم َعَلَب امك ءا١6 و َةَعاّسلا يف اليم 7٠ َنْيب اهَّعَرَس تَحَوارَت يتلا « نوتجنلو ٠

 : ليم 160 وح

 رباط 'يهو ٠ ٠ نوتجنلو ه نب مَحْضأ لاَ جاتنإ ادب 1141 ماع يفو
 . ةرواجملا ةروصلا يف ٌيدابلا ٠ رتسكنال »

 ةَعْيَس ناكف اهيحالم ُدَدَع اَمأ :
71 

 ْضْدرعَتَت تناكو . راََلا حَضَو يف ةيقاراغب وف ٠ 3 1 يرائطل هرج استعن

 ضمت تناك امك ٠ تارئاطلل ٌةداَضْلا ٌمفادلا اهب اهُف

 اهنا مَآ لِ لوصول 7 يلا يف

 لا اهتاراطَم ىلإ ُدوُعَت
0 

 بوو



 ربل َقْوَف ُناريطلا

 ا تا دوُعَتو ٠ َوُدَملا نفس ةناكمأ درست ذأ ع اًطلاف

 يذلا ُروّدلا امَأ . تاجر ليا 2 17

 ”يحكللا وطنسألا ٌمساَقتيو
 دولا يرحل قّرطلا لع

 . تارثاطلا تالماح ٍرْهَظ

 ٍرْخَبلا حطَس َقْرَق ٌةمِئاع تاراطم يه تارئاطلا تالماحو

 عفر ُدِعاصَم تارئاطلا تالياح ينو . ناريّطلل ةَحِلاص اهُلَعَْي لبوط حطت ُدَوَرُم
 . اهف ُظَمْحُت يتلا رئاظَحلا َنِم تارئاطلا

 ُةييَحلا نقلا تَحبْضأ ِةّيِدوُمملا ةرئاطلاو ( رتوُكيلهلا ) ةَقاَرطلا عارتخلا َدْمَبو
 ىتْحإ ةلباقما ٍةَروصلا ينو . ةّصاخلا اهتارئاط ُلْحَت تاداّرطلاو تارّيتماك ٌةَقِتْخْلا

 ريراه رّكَوُش زارط ْنِم ّيهو ايدوُمَع طببتو ّقِلَحُت يتلا تارئاطلا هده

 يرابتخا ناربط يف ِناقلَحُت رّيراه زارط نم ناترثاط
 ةّيناطيرَب تارئاط ةلماح قوف نادل



 برتسلا يفو ..مامألا ىلإ ٌةعيماو ٌةَط لوألا ِيلاعلا بْرحلا لالخ ُناريطلا اطخ
 هه ماع يف نَا ُبْرَحلا : م 0 اَنلا ةيلاعلا
 + تاذ ة الا تحب فق . ويحاوت لك : ١ اقل ا
 0 رت ىو اهتاكّرَحُم بمآ اك ةكوبسو بايسلاب ٌريسَتو ٠ اطَقَق ٍدِحاو
 .افكاو

 ب 0 ٍنادلُب مَظُْم يف لاو : 2 تاراطكلا ت

 كا ةّيداعلا 0 نص هر

 0 ِقك 00 1

 لوح مدق فلأ م عافت لع لحي ِةعَلا يف اليم 4
 . ليم لا ل تضر

 ةّاقتلا وُبْمَج ةرئاط ىلإ نودّعصَي ْباَكُر 4 0



 ( ةفاّوطلا ) رتبوكيلهلا
 كلذ دب . رتبوكيلهلا عَن نم ٍةرئاط وأ انمأ ٌوَج يف ْتَقْلَح 196م ماع يف

 ىلع قلطأو . ةّيامألا اهتيمَر لع اتَوََ ٌةيكربمأ رتبوكيله ةَرئاط ١ رهظ ماوغأ

 ِ 0 د 0 ب بوكيل 6 و دل درت دك ردا 2: ودل هليوم سس نأ رك لما نات
 ءطوُبطاو حالقإلا 'عيطتسَت ان ء كلذ ىلإ ةقاضإ ٠ رات

 أ صاخ ل ْكَشب ٌةَلّهٌوُم َرتبوكيلهلا لمحت اذهو

 ٍتالاح ينو «تاباغلاو ةّيدوألاو لابجلا َنِم ْرَأ
 1 ءاوفاشإلا تالي ف
 | عْمَجو « يضا ارألا

 يف ربوكيلها ممْصَت يف ٌهماه تاروطت ترج دقو

 ومنو نادل نم ىَحْرَجلا لقتك ِةّيركسعلا ِتاّيَمعلاِب قلعت
 . هيالَصاوُم قطو ٌرَمل ةييقذِم زكارم عالطيننأو فاشككيسا تايب مايقلاك أ

 ٌلِيْخَت ١ ه4 -ه س يكسزوكيس زارط نم رتبوُكيلِه (قوف) : ةروصلا
 . ةّصاخ برع

 ةيِركْسَع ةَقطنم يف جلا ُةَرعلا تل
 ىلع اًحيرَج ١4 ُلْمَح اهناكمإبو . مِهِتادَعُم لياكب ايدْنُج

 ركرمك وأ نادبم ىفشتنُسك اهئادخبسا نكي امك تالاقن
 . متقن داق
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 ُّيعارشلا ةرئاطلا

 داوم نم َلقْنَأ ماخُأب ناريَطلا لاكشأ نيك ٌمدقَأ َرْه يارب ٌناريّطلا

 سار ار د رتارياط ِناينْبَب امُهو اوغأ ةالَث تْيا دما ىَضنَأ ذَّقلو

 0 ةّيعارّشلا ةّرئاطلا قالطا نِكْمُي

 اخ قالطإ ٍةكآ ةطساوب َْأ َيِعارّشلا ناريطلا

 ٍةِفاَرلا ءاولا تارا ةكَرَح ىلع اهناريط يف ُةيِعارّشلا ةرئاطلا 2
0 

 هرقل كلب نب وُ م جلي من. قرب ضزألا ىلع هي ٍ
 ع نم اوُطَبَم يتلا

 . ٌرويُطلا اهب ٌريطَت يتلا ةقيرطلا ىلإ ءْيَش ُبرَْأ يعارشلا ناريطلا 44



 ُثاَقَنلا عدلا

 « لتيو كنارف 00 للكل ولأ ريع وم كأ اط ذو _
 عقلا ْأَدْبَم ةسارد ادب دق « ةَرئاطلا ذه ميمْضَت عِضاو
 . :يئاطب بلا يللا ولا حالم يف ائَردَتُم اطباض

 ناك أ ٌدْنُم . ةَرئاطلل ثا

 ع يف ةَروت ثقل ُعْفَدلا ش1 لا اًراجُنِإ اذه لتيو َّلَمَع ناك ْدَّقَلو
 داز ُهنأِل ؛ هر

 ٍةَرْئاط ُلّوَأ َتأَدَب 44 ماع يفو . اًبلُك

 ٌةَديِدَج ٍتالاجَم 0 ّمققو ةّرئاطلا ٍةَعْرَس

 وَلا حالم يف لكلاب ٍِ
 البرت يكل رتسولغ زارط نم ٌةَروُكذلا ُةَلَتاقُملا ُةَرِئاَطلا تاكو

 + رويتم

 ناك
 اًماقْرَأ «اريبناك » ٌةَرئاط تَلَّجَس دقو .
 اًباهَذ كرويوينو َندْنَل

 ٌدبال اًرْثَأ . هلِباكب 2

 ٍِثاَقَلا ناريطلا دهع وأ يف ةئاقن ةلتاقم ةرئاط 45



 يرض ُةّيِرَكْسَلا ٌةَرِئاطلا

000 
 نا ا لكشت رج

 نب نيد ١ - يب كيزكلإ ا

 (ايسور ) غيم تارئاط َ :رييشلا 1 تارئاطلا نيو . ٌة
 ُمَْخَتْسُت يهف ةّيكريمألا موُنافلا ٌةرئاط امأ . ”(هرسيوس ) باسو (اسنرف ) عكس

 ةلتاقملا تارئاطلا نم ٌددع اهسرحي ةّيرصع لبانق ةفذاق 18



 ناريطلا لبيس ُةيرضَعلا باكرا ٌةَرئاط

 ِبَصَق زارخإل ُةداح ٌةََقانُماًيمورو ٍةَدِحَتملا تايالولاو ىَمظُعلا ايناطيرت َنْب روُدَت

 لع رع رن فس ل

 ابضرَعو ارم ه1 لوُط غلتيو ٠ ار

 َوَرَشملا ماوغألا ِءانْثَأ يف ربك م

 «٠ ٍةعاَسلا يف ليم 0 :

 . اًرتموليك 8 براقُي عافترا َلَع

 0 يطب ذأ ثاسنإلا راق. وار قس راما

 اننِكلو « ُهْنَع ل ل ل

 كيرلا تارئاط عاونأ ثدحأ نم دروكنوكلا ةرئاط 0



 ةّيئاطيربلا ٠ غنتيال ١ قربلا ةرئاط

 . ياطيربلا رجلا حالسل ٍةعبات « توّصلا نم عرسأ ٍةَضرعم ةرئاط وأ
 « «سيور زلور» ةكرش جاتنإ نم ١ زنوفأ » زارط نم نيك رحمب ةدّوزم يهو

 ٍوذه ةعرس لدعم غلبيو . ةرئاطلا لكيه يف ٍرخآلا قوف بكرم اهدحأ
 عمت يهو . ةدحاولا ةعاّسلا يف ليم 16٠١ ّرحن يفألا ناريطلا يف ةرئاطلا

 كّرَسَتُم نزاوت حّيتُج - بحسلل ةلباقلا ةمدقلا ةلجع - ٠ حانجلا نم ةّيمامألا ٌةقاحلا - ٠ ليد تاره - ١

 حانجلا نم ةّيفلخلا ةقاحلا - ٠٠ كي ٍرْسْرياف زارط نم خوراص - ٠4 قرنا اهؤاطغو راّيطلا ٌةرِمَق - 8 3

 عقار حطس - ١ حانجللا نم ةّيمامألا ةقاحلا - 1 عقدملا ةحتف - 9 0

 ّيقفألا ليذلا حطس - ؟ 1 كرما ءاوه لخدم - ٠

 ثفَللا اجرْخََم - 3٠١ نميألا حاشا - ١7 راداّرلا تيب - 3 ١

 ةرئاطلا ةّقد - 4 ةحالملا حابصم - 8 ةعرّسلا سايق ٌعارذ - 1 ٠



 .ةيراضحلا تازاجنإلا ةلسليم

 ءاضقلاٌةداير (0 نارتطل ُهَّضِق (0)
 قامغألا ٌةدايِر 0 8 نسا ُهّصِق 0

 ىَريُملا تاعارتخالا (4) راسل ُهِّق ©
 ويذاَرلا ةّصِق ١ )0٠١( ةّيديدَحلا كيلا ُهَّضِي ()
 نواعلا ُةَّضِق 11 ةعابطلا ُةَّضِق (0)
 انتا ُهَّصِق 00 قُحّصا ُهَّضِي (0)

 8ورلو5 601 / ةيوطأع

 .ةيبرعلا ةغللاب درييديل ةلسلس يف اًباتك ١6١ نم رثكأ نآلا دجوي
 ناييلا بلطا . رامعألا ضلتخم بساني عيضاوملا نم اًددع لمشت
 توريب ٠ حلصلا ضاير ةحاس - نانبل ةبتكم نم اهب صاخلا


